
NASVET – Kmet je v zaporu, na veliki kmetiji pa je njegova žena ostala čisto sama. Iz zapora ji je poslal pismo: 
»Ko boš delala na njivi, pazi, da kdo ne odkrije denarja, ki sem ga tam skril.« Čez nekaj dni prejme ženino 
pismo: »Policija je bila pri meni. Preorali so vso njivo! Kaj naj storim?« Mož odpiše: »Posadi krompir!«

Bogoslužje:

župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

ponedeljek, 19. 8.,
Janez Eudes,
duhovnik

KAMNJE ob 20.00
v čast Svetemu Duhu,
p. n. darovalca

GOJAČE ob 19.00
za † Vilijema Čopiča in †† iz 
družine, p. n. Gojače 36

torek, 20. 8.,
Bernard,
opat

VRTOVIN ob 20.00
za † Romana Čermelja,
Vrtovin 83, 30. dan

ČRNIČE ob 19.00                                   
za † Rada in vse †† Živec,
Črniče 28

sreda, 21. 8.,
Sidonij (Zdenko),
škof

ČRNIČE ob 20.00
v čast Svetemu Duhu za birmance in njihove družine
v zahvalo in priprošnjo, p. n. Gojače

četrtek, 22. 8.,
Devica Marija Kraljica

ni svete maše na Ravnah
ni večerne adoracije

petek, 23. 8.,
Roza iz Lime,
redovnica

ČRNIČE ob 19.00
za † Rada in vse †† Živec, p. n. Črniče 25

sobota, 24. 8.,
Jernej,
apostol

ČRNIČE ob 19.00
za † Emila in vse †† Leban, Črniče 26, p. n. Argentina

ENAINDVAJSETA
NEDELJA
MED LETOM, 25. 8.,
Jožef Kalasanc,
duhovnik

KAMNJE ob 7.00
za † Štefana Mavriča, Skrilje 92 
ČRNIČE ob 7.30
za župnijo
GOJAČE ob 9.00
za † Ljuba Bavčarja, p. n. Gojače 3b
KAMNJE ob 10.30
za † Ivano Brecelj, Vrtovin 77

 Za konec

Grm brez ognja

Mislite, da 
sem prišel 
prinašat mir 
na zemljo? 
Ne, vam re-
čem, ampak 
razdelje-
nost. Odslej 
bo namreč 
v eni hiši 
pet razde-
ljenih: trije 
proti dve-
ma in dva 
proti trem; 
razdelili se 
bodo: Oče 
proti sinu 
in sin proti 
očetu; mati 
proti hčeri 
in hči proti 
materi; 
tašča proti 
svoji snahi 
in snaha 
proti ta-
šči.«
(Lk 12,51–53)

18. avgusta 2019

št. 33/19

dvajseta nedelja med letom

Odlomki Božje 
besede na 
naslednjo nedeljo
Iz 66,18–21
Heb 12,5–7.11–13
Lk 13,22–30

Nekoč sem sem poslušal lep pogovor med dvema starejši-
ma v domu upokojencev. Prvi je tarnal nad vsem, kar ga je 
zadelo. Drugi ga je najprej dobro poslušal, potem pa mu re-
kel: »Veš, dve vrsti ognja sta. Prvi je plamen na sveči, drugi 
je v peči z žerjavico. Preizkušnje pridejo, vetrovi pridejo. Pr-
vega pogasijo, drugega še bolj razžarijo. Poskrbi za žerjavico 
in ogenj ne bo ugasnil.«

»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi 
se že razplamtel.« Ko praznujemo božič, poslušamo in prepe-
vamo o angelih, ki obljubljajo in napovedujejo: mir ljudem na 
zemlji. Jezus pa kasneje pove, da ni prišel, da bi prinesel mir 
ampak ogenj. Za kateri ogenj gre? Za tistega, ki ga je doživel 
že Mojzes kot pastir v puščavi.

Kolikokrat smo razočarani nad seboj in nad drugimi, ker 
smo zazrti le vase in le v stari svet. Sveto pismo je polno 
podob o ognju. Od takrat, ko Bog prvič spregovori Mojzesu iz 
gorečega grma. Tudi on ni doživljal le miru, ampak zavrnitve, 
nerazumevanje, neuspeh. Toda Bog je z njim reševal ljudi iz 
starega sveta. Na poti iz Egipta je pred njimi hodil v ognje-
nem stebru.

Jezus je prinesel drugačen ogenj in tudi razdor. Kakšen raz-
dor? Med starim in novim svetom. Kdor je kdaj zares ljubil, 
ve, da ljubezen prinaša tudi zavrnitev. Egiptovskega Jožefa so 

bratje zavrnili, ker je bil ljubljen. Jezusa 
so zavrnili in ubili, ker je bil ljubljen od 
Očeta. Stari svet nas vleče nase.

Če smo kristjani, ne moremo pri-
čakovati, da se nam bo godilo samo 

dobro.
Stari svet (okoli nas in tudi 
v nas) se brani. Želi ohrani-
ti staro. To je zagledanost v 
grm brez ognja. Mi bi radi 
stvari zadržali take, kot so. 



Hvala birmancem, katehistinji in 
staršem, da ste se dobili in nam 
pripravili osvežitev za druženje po 
maši. Zahvaljujejo za vaš dar in 
za molitev. V nedeljo bodo sode-
lovali in se zahvalili pri sveti maši. 
Bodimo povezani v molitvi.

ŠAGRA V GOJAČAH
V nedeljo bo šagra svetega Jer-
neja. Lepo vabljeni ob 9. uri v 
Gojače. V pripravi na šagro bo 
čiščenje cerkve v četrtek o 17. 
uri, pridružite se. Gospodinje ste 
naprošene za nekaj sladkega po 
maši.

ZVON V GOJAČAH
Nabirka na šagri v 
Gojačah na Jerneje-
vo nedeljo bo šla v 
sklad za umestitev 
in elektrifi kacijo novega zvona. 
Novi zvon je že vlit in pripravljen. 
Zahvaljujemo se darovalcu Borisu 
Čermelju, ki ga je kot dar namenil 
za cerkev v Gojačah. Novi zvon je 
zaradi uglasitve s sedanjim težak 
229 kg in uglašen na ton C2 -6/16; 
posvečen bo sv. Justu. Zbrati mo-
ramo še potrebna sredstva, do-
brih 7.000 €, da ga bomo lahko 
namestili.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
V soboto, 31. avgusta, bomo 
obiskali Brestanico (slovenski 
Lurd), Bizeljsko (sv. Lovrenc, tam 
je kaplanoval Slomšek), Bukovje 

(Lea 
Babič, 
kmeti-
ca leta 

PRIPRAVA NA BIRMO
V sredo zve-
čer odhajamo 
na pot. To bo 
skupna pripra-
va na birmo. 
Poleg staršev 

tudi drugi vabljeni, da se pridru-
žite molitveni mreži – devetdnev-
nici (na spletni strani).
Odhajamo skupaj s spremljevalci 
– animatorji. Vračamo se v soboto 
zvečer.
Začeli bomo s sveto mašo pred 
odhodom, zaradi lažje logistike v 
Črničah, ob 20. uri. Na poti bomo 
odkrivali birmansko vsebino, izku-
sili lepoto medsebojne povezanosti 
in skupnosti, obiskali svete kraje in 
skupnosti mla-
dih, ki so v življe-
nju  zašli, a se s 
pomočjo ljudi 
in zakramentov 
spet utrdili na 
novi poti.

Toda Kristus, Cerkev, Božja beseda, 
to bo vedno vznemirjalo. Novo ži-
vljenje bo vedno vznemirjalo stare-
ga. Ko nekdo začne živeti to novo 
življenje, nas ljudi v njegovi okoli-
ci začne vznemirjati. Stari človek v 
nas začne braniti samega sebe. 

Jezus je prinesel ogenj, da bi stva-
ri videli v ognju. To je ogenj Sve-
tega Duha. To je ogenj resnične 
in nepocukrane ljubezni. Ne glej 
na svet, življenje, prihodnost le iz 
sebe. Ne glej ga samo s svojimi ob-
čutki, ranami in razmišljanjem. Glej 
ga ognjem ljubezni.

župnik

2015, zbir-
ka majolk), 
Repnice 
(vinske kleti 
v kremenče-
vem pesku), 

Bistrica ob Sotli. Odhod ob 6. 
uri. Vračamo se ok. 20. ure.
Prijavljenih nas je 48. Prispevek 
za vse skupaj s kosilom bo gle-
de na število okrog 34 € (pre-
voz, kosilo, dva ogleda z degu-
stacijo), brez kosila 11 € manj. 
Kdor ne želi kosila, naj sporoči.

SVETA GORA
V nedeljo je na Sveti Gori ob 
14.15 sveta maša in sklep leto-
šnjih tednov duhovnosti v Str-
žišču.

URNIK VEROUKA
smo uskladili. Vse najdete na 
spletni strani. Vpis otrok in na-
bava knjig zadnji teden v avgu-
stu. Blagoslov šolskih torb bo v 
nedeljo, 1. septembra.

HVALA
Ob pogrebu Ljuba Černigoja 
ste v Vrtovinu namesto cvetja 
za vrtovinsko cerkev darovali 
217,50 €. Na šagri v Vrtovinu 
smo pri nabirki zbrali 535,80 €. 
Darovi bodo šli za zamenjavo 
dotrajanega električnega pogo-
na in avtomatiko za zvon Vrto-
vinu.
Ob pogostitvi, ki so jo pripravili 
birmanci, ste v Vrtovinu s pro-
stovoljnimi prispevki za njihov 
prevoz zbrali 235,30 €. Hvala 
vsem darovalcem.

Iz jutranjih nagovorov 
papeža Frančiška
torek, 30. aprila 2019

Duh je tisti, ki nam omogoča, da se 
dvignemo iz svojih omejitev, iz svojih 
smrti, saj imamo v svojem življenju 
mnoga, mnoga mrtvila. Sporočilo 
vstajenja je ravno ta Jezusov odgo-
vor Nikodemu: treba se je ponovno 
roditi. 
A kako pustiti prostor Duhu? Krščan-
sko življenje, ki samo sebe sicer ime-
nuje krščansko življenje, a ne pusti 
prostora Duhu in ne dovoli, da bi ga 
Duh vodil, je pogansko življenje, pre-
oblečeno v krščansko.
Duh je protagonist krščanskega ži-
vljenja, Duh – Sveti Duh, ki je v nas, 
ki nas spremlja, spreminja, z nami 
zmaguje. Nihče se ni nikoli dvignil 
v nebesa razen Njega, ki je prišel iz 
nebes, to je Jezus. On je prišel iz ne-
bes. In On nam v trenutku vstajenja 
pravi: 'Prejmite Svetega Duha.' On 
bo tovariš življenja, krščanskega ži-
vljenja.
Ne more torej obstajati krščansko 
življenje brez Svetega Duha, ki je 
spremljevalec vsakega dne, je Oče-
tov dar, je Jezusov dar.

ZDRAVLJENJE RAN Z BOŽJO BESEDO
Svetopisemska družba Slovenije 
konec tedna, 24. do 26. 8., pripra-
vlja usposabljanje za spremljevalce 
sljudi ob programu zdravljenja no-
tranjih ran s pomočjo Božje bese-
de. Vabljeni pari ali posamezniki. 
Več informaciji marko.ipavec@sve-
topismo.si; 041 390 830. 

* * *


